หนังสื อกูท้ ี่.................../.................
ชื่อผูก้ .ู้ .............................................

ทะเบียนผูค้ ้ าํ ประกัน
เล่ม........................หน้า..................

หนังสื อคํา้ ประกันเงินกู้สามัญในหนีท้ สี่ มบูรณ์
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
เลขที่..................../...........................
วันที่.......... เดือน.............................. พ.ศ. ...............
ข้าพเจ้า............................................................................................สมาชิกเลขที่.........................อายุ.............ปี
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่
เป็ น ข้าราชการ/พนักงานราชการ/
ลูกจ้างประจํา/อื่น ๆ (ระบุ) ............................................... ตําแหน่ง.............................................................................
สังกัด.......................................................... ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างเดือนละ.......................................บาท ที่อยูป่ ัจจุบนั
บ้านเลขที่................ หมู่ที่.......... ซอย......................... ถนน................................ ตําบล/แขวง........................................
อําเภอ..................................... จังหวัด.............................. รหัสไปรษณี ย.์ ...................... โทรศัพท์.................................
ได้ทาํ หนังสื อคํ้าประกันไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสื อคํ้าประกันนี้
จะใช้ค่า “สหกรณ์” เพื่อเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ตามที่สหกรณ์ได้ให้..........................................................กูเ้ งิน จํานวนเงินกู.้ .................................บาท
(......................................................................................) ตามหนังสื อกูส้ าํ หรับเงินกูส้ ามัญที่ .................../..................
ลงวันที่.....................................................นั้น เพื่อนําไปใช้ในการ........................................................และผูก้ ไู้ ด้รับเงิน
ไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมคํ้าประกันหนี้ดงั กล่าวพร้อมดอกเบี้ย และค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจน
ค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี้น้ นั ด้วย
ข้อ 2 ข้าพเจ้าได้ยนิ ยอมคํ้าประกันหนี้ดงั กล่าว ตามข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผูก้ ใู้ นเรื่ องการส่ งงวดชําระ
หนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรี ยกคืนเงินกูก้ ่อนถึงกําหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสื อกูเ้ งินสําหรับเงินกูส้ ามัญนั้น โดย
ตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบตั ิตามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สิน และค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนภาระ
ติดพัน จะได้ชาํ ระครบถ้วนแล้ว
ข้อ 3 ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้
ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการคํ้าประกันรายนี้ จนกว่าผูท้ ี่ขา้ พเจ้าคํ้าประกันไว้น้ ีจะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าํ ประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ 4 ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องชําระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผูก้ ู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสื อบอกกล่าวให้แก่
ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ลูกหนี้ผดิ นัด ข้าพเจ้ายินยอมชําระหนี้โดยให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่ผู ้
จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า หักจํานวนเงิน ณ ที่จ่าย ชําระหนี้ซ่ ึงข้าพเจ้าต้องชําระให้แก่สหกรณ์จาก
เงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่ งต่อสหกรณ์ดว้ ย ข้าพเจ้าได้ทาํ หนังสื อยินยอม ให้หกั เงินได้รายเดือนและ

เงินอื่นใดมอบไว้กบั สหกรณ์ และความยินยอมนี้มีอยูต่ ลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชาํ ระหนี้ตามหนังสื อกูเ้ งินสามัญที่
ข้าพเจ้าได้ค้ าํ ประกัน โดยสิ้ นเชิงแล้ว
ข้อ 5 ข้าพเจ้าได้ทาํ หนังสื อยินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชาหักเงินได้รายเดือน และเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้
สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัด ของข้าพเจ้าให้หกั เงิน ณ ที่จ่ายให้ สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์ได้รับชําระหนี้จน
สิ้ นเชิง
ข้อ 6 หากข้าพเจ้าได้ยา้ ยที่อยูจ่ ากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสื อโดย
ทันที
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสื อคํ้าประกัน โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญ

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็น
ของผูบ้ งั คับบัญชา/หัวหน้างาน
เป็ นลายมือชื่อผูค้ ้ าํ ประกันจริ ง
...............................................................
(.............................................................)

ตําแหน่ง...........................................................

................................................................ผูค้ ้ าํ ประกัน
(.............................................................)
................................................................พยาน
(.............................................................)
................................................................พยาน
(.............................................................)

รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจําตัวประชาชน และลายมือชื่อผูค้ ้ าํ ประกัน เห็นว่าหนังสื อคํ้าประกันนี้ได้ทาํ ขึ้น
โดยถูกต้องแล้ว
................................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์
(.............................................................)
.................../........................../.....................

หนังสื อให้ คาํ ยินยอมหักเงินเดือน หรือค่ าแรง หรือบํานาญ หรือเงินอืน่ ใด
เขียนที่........................................................
วันที่.................................................................
อาศัยความตามมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ข้าพเจ้า.............................……………………………………....
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด เลขทะเบียนที่ ……..........................ปัจจุบนั ดํารง
ตําแหน่ง ..................................................................................................................................................................
รับเงินเดือน ค่าจ้า เงินบํานาญ ในสังกัด(1) .............................................................................................................
จึงทําหนังสื อให้คาํ ยินยอมไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ดังนี้
1. ข้าพเจ้ายอมให้ (1) .................................................................…………………………… หรื อผู ้
ที่ได้รับมอบหมายหักเงินเดือนค่าจ้าง บํานาญ เงินบําเหน็จ เงินบําเหน็จตกทอด หรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิได้รับ
จาก (1) .................................................................………………………………….…เพื่อชําระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินฝาก ค่าหุ น้ ประจําเดือน หรื อภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ให้แก่
สหกรณ์ตามจํานวนที่สหกรณ์แจ้งไปจนกว่าหนี้หรื อภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้ นไป
2. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนหนังสื อให้คาํ ยินยอมฉบับนี้ เว้นแต่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด จะให้ความยินยอม
3. ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด เก็บหนังสื อให้คาํ ยินยอมฉบับนี้ไว้
เป็ นหลักฐาน
(ลงชื่อ).....................................................................สมาชิก
(.................................................................)
(ลงชื่อ).....................................................................พยาน
(.................................................................) สมาชิกเลขทะเบียนที่......................
(ลงชื่อ).....................................................................พยาน
(.................................................................) สมาชิกเลขทะเบียนที่......................
1. ใน (1) ให้ลงชื่อหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก ได้แก่ สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี, โรงพยาบาล
หมายเหตุ
อุดรธานี, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี, โรงพยาบาลมะเร็ ง, วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนีอุดรธานี,
โรงพยาบาล.....................................(กรณี สมาชิกที่เป็ นลูกจ้างชัว่ คราว), องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น, เทศบาลตําบล
2. พยานต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

